
Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Загальні основи вікової фізіології. Профілактика виникнення порушень систем 

організму. 

Тема 1. Вступ. Значення вікової фізіології для педагогіки. Валеологія як наука про 

здоров’я людини. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків. 

 

Тема 2. Вікові особливості опорно-рухового апарату. Фізична культура у підтримці та 

удосконаленні здоров’я людини. 

 Профілактика виникнення порушення опорно-рухової системи. 

Тема 3. Вікові особливості крові і кровообігу. Профілактика хвороб серцево-судинної 

системи. 

Тема 4. Вікові особливості дихання. Вплив тютюну та наркотичних речовин на 

дихальну систему. 

Порушення діяльності дихальної системи внаслідок дії на неї отруйних речовин. 

Тема 5. Вікові особливості травлення. Вікові особливості обміну речовин і 

енергії.Вітаміни. 

Тема 6. Вікові особливості виділення. Запобігання захворюванням і травмам 

сечовидільної системи. Фізіологія і гігієна шкіри. 
 Залози внутрішньої секреції, вплив гормонів на ріст і розвиток організму. 

Тема 7. Вікові особливості функцій нервової системи. Вища нервова діяльність та її 

вікові особливості. 

Контроль знань- модуль 1. 

 

Модуль 2.  

Валеологія як теорія і практика збереження і зміцнення здоров’я людини 

Тема 8. . Валеологія як наука про здоров’я людини: сучасний стан методологічного 

забезпечення. Особливості стану здоров’я учнів початкової школи України. 

Тема 9. Здоровий спосіб життя як шлях формування, збереження і зміцнення здоров’я 

сучасної дитини. 

П.Р. Здоров’я дитини та шляхи його формування, збереження та зміцнення. 

Тема 10. Характер харчування сучасної людини. Принципи раціонального харчування. 

Стан харчування населе України та шляхи його поліпшення. 

 Екологічні аспекти здоров’я і хвороб людин. Регіональні особливості впливу 

екологічних чинників на здоров’я українців. 

Тема 11. Психічне здоров’я як складова досконалого здоров’я сучасної людини. 

Соціальні умови здоров’я. 

 Контроль знань- модуль 2. 
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